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geplande evenementen …
*** In verband met coronamaatregelen is onzeker of geplande activiteiten kunnen doorgaan *** 
Raadpleeg daarom de website of mail naar euridice.leyequienabarca@hvhl.nl voor de meest recente
informatie.

welkom bij de nieuwsbrief!
Welkom bij de 21e nieuwsbrief van project FARM LIFE! In deze nieuwsbrief aandacht voor twee

filmpjes over agroforestry en voor twee informatieve bijeenkomsten in Vlaanderen. Doel van het
project FARM LIFE is om bij te dragen aan een klimaatbestendig Europa, door informatie te verzame-
len en te delen, door het ontwikkelen en tonen van innovatieve adaptatietechnieken en door burgers,
belanghebbenden en beleidsmakers bij elkaar te brengen. De nieuwsbrief verschijnt 11x per jaar.

inschrijven en uitschrijven voor de nieuwsbrief …
Wilt u zich inschrijven of uitschrijven voor de nieuwsbrief? Mail dan uw naam naar

euridice.leyequienabarca@hvhl.nl, onder vermelding van: inschrijving nieuwsbrief of uitschrijving
nieuwsbrief.  
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masterclass Agroforestry en Klimaat op 11 Oktober in Westouter (BE) – HERHAALDE AANKONDIGING
Op deze Masterclass zoomen we in op de uitdagingen en kansen voor agroforestry in een wijzigend
klimaat: welke grote uitdagingen staan ons te wachten? Welke invloed hebben bomen op wind,
temperatuur en waterbeschikbaarheid? Welke bomen moeten we kiezen in de toekomst en hoe
moeten we ze beheren met het oog op een klimaatrobuust systeem? Voor meer informatie kijk hier.
Inschrijven kan via deze link.

filmpjes over agroforestry door Joris van der Kamp
Bert Reubens (ILVO) tipte ons over Joris van der Kamp. Hij maakte afgelopen seizoen in opdracht van 
het Ministerie van LNV een aantal agroforestry filmpjes (bedrijfsportretten). Zie links hieronder. Dit 
jaar mag hij nog 3 nieuwe maken.
Joris: “Ik ben bodemkundige, toekomstboer en filmmaker. Met alle films die ik maak hoop ik bij te 
kunnen dragen aan positieve verandering in de landbouwsector. Het lijkt me heel mooi als er komend 
seizoen agroforestry filmwerk te combineren zou zijn.” 
Zie voor de Hannehoeve: https://www.youtube.com/watch?v=LXLlWZ_E5n4&t=11s
en voor de Kwaalburgse hoeve: https://www.youtube.com/watch?v=ZVPDOrgd2s8&t=362s

themadag: Bomen en Grasland: Kansen voor agroforestry in de melkveehouderij?
Het gebruik van bomen in de landbouw staat in de spotlight. Verschillende nieuwe vormen van 
voedselproductie maken gebruik van de voordelen die permanente houtige gewassen kunnen bieden. 
Tijdens deze themadag zal er ingegaan worden op de invloed die bomen hebben op hun omgeving.
- Invloed bomen op gewas – Bert Reubens (ILVO)
- Invloed bomen op vee – Boki Luske (Stichting landschapsbeheer Gelderland)
- Invloed bomen op biodiversiteit – Lennart Fuchs (WUR – open teelten). 

Na deze presentaties is er de mogelijkheid om twee verschillende proefvelden te bezoeken in 
Merelbeke onder leiding van Bert Reubens. De twee proefvelden zijn:
1. Proefveld met vrije uitloop van kippen, dat hier al enkele jaren ligt. Onderzoek bestaat uit beste 

combinatie van beplanten met vrije uitloop.
2. Nieuw proefperceel met rassenproef van walnoten en schaduwdoeken.
Het is ook mogelijk om de presentaties online bij te wonen, het bezoek van de proefvelden zal echter 
alleen live plaats kunnen vinden. 

Datum: 26 oktober 2021
Tijdstip: 13:30 – 17:00
Locatie: ILVO – Caritasstraat 39, 9090 Melle (België)
De kosten voor deelname zijn:
Leden van NVWV (Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Weide- en Voederbouw): €8
Niet-leden: €10
Studenten: €5
Online: gratis
Inschrijven kan via de onderstaande link:
https://forms.gle/h4vMewiB2XtZW39G6 (niet klikken maar kopiëren en plakken in browser).
Inschrijving is pas bevestigd na het overmaken van het inschrijvingsgeld. 

infoavond ‘Schaduwgroen in veeweiden’
Wil je meer te weten komen over de voor- en nadelen van bomen en struiken in veeweiden? Welke 
soorten en landschapselementen plant je best waar? Wat zijn de wettelijke bepalingen en wat is de 
kostprijs van aanplant en beheer? Hoe ga je concreet aan de slag en welke ondersteuning kan je 
krijgen?
Kom dan naar de infoavond ‘Schaduwgroen in veeweiden’ op maandag 4 oktober. 

ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) en BOS+ zullen er de resultaten van 
de lopende studieopdracht ‘Weidescherm’ toelichten. Ze presenteren er de praktische fiches en een 
webtool die ondersteuning biedt bij het vinden van geschikte bomen en struiken voor verschillende 
landbouwtoepassingen.
Regionaal Landschap Zuid-Hageland licht vervolgens toe hoe je in onze regio concreet aan de slag kan 
en welke ondersteuning je kan krijgen. 

Wanneer? Maandag 4 oktober 2021, 19:30
Waar? Raadszaal van gemeentehuis van Linter, Helen-Bosstraat 43
3350 Linter (Orsmaal)
Omwille van corona, met inschrijving: via www.rlzh.be

^ Foto’s: Luzerne aan de voet van de walnoten en een blik over het agroforestry-perceel.
(bron: stills uit filmpje van de Hannehoeve (zie artikel hierboven).

mailto:euridice.leyequienabarca@hvhl.nl
mailto:euridice.leyequienabarca@hvhl.nl
https://www.facebook.com/farmlifefarmingthefuture/
https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/agenda/farmlife-masterclass-agroforestry-en-klimaat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4ZQvWSa3ZxMUYqE5bVNISmwzgckpKP6G7yWvwqusLP2FKgA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=LXLlWZ_E5n4&t=11s
https://ilvo.bams.belnet.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVg8NzA3PCBwOzQoNiBvYjs2Nzw2NyB1b2FoZ3JzdGM7Mmc2Z2I0Y2ViMDI/NWQ+M2U1ZGA+YmdgYjQ+YjZlPmdkNTIxYzAwZSByOzcwNTc+PjY+NTMgd29iOzc+TkVCdU9KNjc3Njc+Kzc+TkVCdU9INjc3Njc+IHRldnI7RGN0cihUY3NkY2h1Rm9qcGkocGpnZ2hiY3RjaChkYyBlOzQzIG5iajs2&url=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dZVPDOrgd2s8%26t%3d362s
https://forms.gle/h4vMewiB2XtZW39G6
http://www.rlzh.be/

	Slide Number 1

